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w numerze
Od Redakcji
2015 rok okazuje się bardzo wyjątkowym,
ponieważ obchodzimy w nim dwa
jubileusze. Pierwszy to 15-lecie
Hospicjum Stacjonarnego im. św. Patryka
w Otwocku, drugi 10-lecie naszego
Hospicjum Domowego „Empatia”.
W ostatnim numerze Kwartalnika
OTOP pisaliśmy o uroczystościach
odbywających się w Światowym
Dniu Chorego w świetlicy hospicjum
stacjonarnego – o prezentach dla
hospicjum i jubileuszowym torcie, ten zaś
„Hospicjon” będzie cały wyjątkowy. Numer
specjalny, który trzymacie w rękach cały
poświęcony jest właśnie hospicjum.
O „Znaczeniu bezinteresowności” oraz
bliżej o znaczeniu okrągłych urodzin
hospicjów pisze pani Zofia SzymańskaAvakumović od początku związana
z ruchem hospicyjnym w powiecie
otwockim, obecnie Sekretarz Zarządu
OTOP. W numerze także bardzo
rzeczowe informacje o zasadach opieki
w Hospicjum Domowym EMPATIA,
które na pewno pomogą tym, którym
hospicjum okaże się potrzebne.
Zachęcam także do zatrzymania się
na moim tekście powstałym w wyniku
przemyśleń i jedenastoletniego
uczestniczenia w życiu hospicjów
„Hospicjum dla dorosłych opiekuje się całą
rodziną”. Do dziś wiele sytuacji wywiera na
mnie wielkie wrażenie, które pozostawia
w mojej duszy ślad. Tekst powstał właśnie
po to, by zapisać na kartach myśli krążące
już od jakiegoś czasu w mojej głowie.
Na ostatniej stronie znajdą Państwo kilka
zdjęć z przeszłości hospicjów. Fotografii,
które są w naszym archiwum są tysiące.
Wybraliśmy kilka, które są dla nas ważne,
ale też takie o których niektórzy mogli już
zapomnieć.
Mamy nadzieje na kolejne jubileusze,
dlatego wszystkim, którzy mają swój
udział w walce o przetrwanie Hospicjum
św. Patryka oraz Hospicjum Domowego
EMPATIA serdecznie dziękujemy za
ich wytrwałość i zaangażowanie.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom
i ofiarodawcom, bez nich nic by się nie
udało! Hospicjom, czyli ich założycielom
i pracownikom życzymy jeszcze wielu
okrągłych urodzin!

(A. Wojtasiewicz)
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e-mail:
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OTOP BEZ TAJEMNIC

Jubileuszowy rok 2015
W bieżącym roku obchodzimy
dwa ważne jubileusze: 15 – lecie Hospicjum Stacjonarnego im. Św. Patryka
i 10 – lecie Hospicjum Domowego Empatia. Wracając wstecz wspomnieniami przypomina się nam trudny okres
prac organizacyjnych i ludzi, którzy
przyczynili się do powstania – jakże
potrzebnych dla społeczności lokalnej – placówek opieki hospicyjnej (nie
będziemy ich tutaj wymieniać z imienia i nazwiska bo nie w tym rzecz).
Od samego początku życzliwie wspierają nas lokalne władze samorządowe,
które doskonale rozumieją doniosłość
tego rodzaju działalności medycznej
na swoim terenie.
Należy wspomnieć, że również
w tym roku minęło 13 lat od powstania Otwockiego Towarzystwa Opieki
Paliatywnej, które wspomaga oby-

dwa otwockie hospicja. Aby móc pomagać zarówno hospicjom jak również
osieroconym dzieciom naszych pacjentów zbieramy fundusze na działalność
statutową. Istniejemy dzięki hojności naszego społeczeństwa. Otrzymujemy
wsparcie od indywidualnych darczyńców, często od rodzin zmarłych pacjentów, ale też firm oraz szkół, które przeprowadzają swoje własne zbiórki.
Nasi podopieczni to osoby, które wspominamy i to z różnych przyczyn.
Ktoś miał pomimo ciężkiej choroby wyjątkowe poczucie
humoru, ktoś inny był wyjątkowo rozmowny. Czasem są
to bardzo smutne przypadki osób zupełnie opuszczonych przez rodzinę. O tym rozmawiamy i staramy się coś
zrobić. Zastanawiamy się co my – jako obcy ludzie – możemy zrobić w takiej sytuacji. Nie robimy rzeczy, których
najbliżsi sobie nie życzą, ale jeśli widzimy jakąś szansę,
że możemy do kogoś dotrzeć i pokazać mu, że ktoś czeka na niego, na rozmowę, na wybaczenie, to my będziemy problem drążyć do końca.
Nie mamy wątpliwości, że trafiliśmy w potrzeby ludzi.
Takich miejsc potrzeba jak najwięcej, bo coraz więcej ludzi
chorych jest zostawianych samym sobie. Panuje ogromna
samotność, którą odczuwają nie tylko chorzy, ale i zdrowi. I tu nie tylko chodzi o opiekę medyczną, ale oto żeby
z tymi ludźmi pobyć, porozmawiać, zająć się nimi. Niestety, realia są takie, że obcina się dużo funduszy na takie placówki i zostają najwytrwalsi.
Bardzo ważną grupę w naszych działaniach stanowią wolontariusze. Ważnym elementem działań wolontariatu są różne akcje, kwesty, koncerty, oraz promocje
wolontariatu hospicyjnego, które mają na celu pozyskiwanie nowych wolontariuszy, ewentualnych darczyńców, oraz edukowanie lokalnej społeczności, że „Hospicjum to też życie”.

(Zofia Szymańska-Avakumović)
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hospicjum domowe

Dziesięć lat EMPATII
Hospicjum Domowe „Empatia”
zostało założone przez Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej, które
wspierając hospicjum stacjonarne,
odpowiedziało na potrzeby społeczeństwa, by opiekować się nieuleczalnie
chorymi także w ich własnych domach.
Rozpoczęło swą działalność w maju
2005 roku i przez pół roku działało na
zasadzie wolontariatu jednocześnie
starając się o kontrakt z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Udało się to i po
sześciu miesiącach chorzy mogli korzystać z hospicjum domowego bez
strachu, że stowarzyszeniu zbraknie
środków na kontynuację działalności.
Pierwszy kontrakt EMPATIA podpisała na paliatywną opiekę domową
nad piętnastoma chorymi w powiecie otwockim w ciągu miesiąca. Przez
ostatnie dziesięć lat kontrakt zwiększono jedynie o 5 chorych w miesiącu

i nie ma szansy na to, by można było
go zwiększyć chyba, że zwiększy się
dzietność w powiecie. Po tych dziesięciu latach, kiedy nie zostawialiśmy bez
opieki także chorych z Garwolina i okolic, udało się uzyskać kontrakt na domową opiekę paliatywną w powiecie
garwolińskim nad siedmioma chorymi
w miesiącu i od 1 czerwca 2015 roku
Empatia oficjalnie już prowadzi opiekę
hospicyjną w dwóch powiatach.
Mimo różnych trudności staramy
się od początku swej działalności jak
najbardziej sprostać wymaganiom
społeczeństwa i sprawować opiekę
hospicyjną w najlepszych standardach.
Hospicjum Domowe EMPATIA to zespół
profesjonalnych specjalistów: lekarz ze
specjalizacjami w opiece paliatywnej
i neurologicznej, lekarz ze specjalizacją
w medycynie rodzinnej, po kursie medycyny paliatywnej, pielęgniarki ze specja-

Praktycznie o zasadach opieki
w Hospicjum Domowym EMPATIA
Hospicjum Domowe „Empatia” działa na terenie wszystkich
gmin powiatu otwockiego oraz powiatu garwolińskiego.
Przyjmuje pod opiekę Pacjentów z zakończonym, niepodjętym
lub wstrzymanym leczeniem onkologicznym.
Zapewnia całościową opiekę medyczną ze strony zespołu,
w skład którego wchodzą:
• Lekarz (świadczenie gwarantowane, wizyty 2 razy w miesiącu
+ wizyty interwencyjne)
• Pielęgniarka (świadczenie gwarantowane, wizyty 2 razy w tygodniu + wizyty interwencyjne na zlecenie lekarza)
• Fizjoterapeuta (wizyty na zlecenie lekarza prowadzącego)
• Psycholog (wizyty na zlecenie lekarza prowadzącego)
Pacjent objęty opieką może wypożyczać bezpłatnie sprzęt
medyczny.
Zadaniem hospicjum domowego jest zapewnienie jak najwyższej jakości życia przez uśmierzenie bólu oraz leczenie objawowe.
ZASADY DZIAŁANIA
Czas oczekiwania na pierwszą wizytę wynosi do 48 godzin (dni
robocze) od zapisania Pacjenta. Jeśli jest kolejka Pacjentów do przyjęcia, osoba zgłaszająca jest o tym informowana w dniu zgłaszania
Pacjenta.
Zapewniamy całotygodniową opiekę: wizyty planowane wykonywane są w domu chorego w godz. 8:00 – 20:00 (od poniedziałku do niedzieli), wizyty interwencyjne – zgodnie z potrzebą.
W ramach wizyty wykonywane są zabiegi pielęgnacyjno – medyczne, zlecone przez lekarza hospicyjnego.
Pacjent może korzystać bezpłatnie z opieki Zespołu, w którego
skład wchodzą:
• lekarz,
• pielęgniarka,
• fizjoterapeuta,
• psycholog (dostępny również dla rodziny)
ZASADY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Bezpłatnie wypożyczamy na podstawie umowy użyczenia naszym Podopiecznym:
• łóżka rehabilitacyjne elektryczne z materacem,

lizacją w opiece paliatywnej i po kursach
tejże opieki, psycholog ze specjalizacją
z psychoonkologii, fizjoterapeuta –
wszyscy z wieloletnią praktyką w pracy
w hospicjum. Dysponujemy dużą ilością
sprzętu medycznego wypożyczanego
nieodpłatnie naszym podopiecznym: 5
łóżek elektrycznych, blisko 20 koncentratorów tlenu i materacy przeciwodleżynowych, 4 ssaki medyczne, 3 pompy
infuzyjne, kilkanaście nebulizatorów,
wózków inwalidzkich, krzesełek WC, kul,
a ponadto pulsoksymetry, glukometry
itp. Swoim chorym wykonujemy badania czy zapewniamy transport medyczny, ale też środki medyczne, higieniczne
czy pielęgnacyjne. Dzięki działalności
Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej mamy gwarancję, że sprzętu
i środków nam nie zabraknie, a stowarzyszenie finansuje także opiekę nad
dziesięcioma pacjentami miesięcznie
(nadwykonania kontraktu), telefony hospicjum i dojazd do pacjenta.

(AW)

• materace przeciwodleżynowe,
• ssaki,
• koncentratory tlenu,
• pompy infuzyjne,
• inhalatory,
• wózki inwalidzkie, krzeselka WC,
• chodziki, kule, laski itp.
Pacjent chcący wypożyczyć sprzęt, musi być pod opieką domową naszego hospicjum. Wypożyczanie sprzętu jest bezpłatne. Za wypożyczenie sprzętu pobierana jest kaucja zwrotna od 50,0 do 200,0 zł. Należy zapoznać się z zapisami umowy
wypożyczenia.
WARUNKI PRZYJĘCIA DO HOSPICJUM DOMOWEGO
Obejmujemy opieką Pacjentów z powiatu otwockiego oraz
powiatu garwolińskiego. Hospicjum ma podpisane dwa osobne
kontrakty.
Radykalne leczenie onkologiczne Pacjenta musi być zakończone.
Rodzina lub opiekun zgłasza Pacjenta telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.
Telefon zgłoszeniowy do hospicjum domowego: Mobile 501
060 462
Wymagane dokumenty
• Aktualne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza ze szpitala
• Dowód osobisty (kserokopia)
• Dowód ubezpieczenia (kserokopia)
• Dokument potwierdzający chorobę nowotworową (kserokopia)
Dokumenty są odbierane przez Zespół w dniu pierwszej wizyty.
Pacjent przyjmowany do hospicjum domowego powinien być
świadomy swojego stanu.
Pacjent podpisuje oświadczenie, w którym wyraża zgodę na
objęcie go opieką przez hospicjum domowe.
Informacje dostępne także na stronie www.otophospicja.pl
w zakładce HOSPICJUM.
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Hospicjum dla dorosłych opiekuje się całą rodziną
Obserwując to, co dzieje się
w społeczeństwie, mam tu na myśli
emanowanie tragedią chorych dzieci,
dzieci maltretowanych, można odnieść wrażenie, że tragedia ludzi dorosłych, a tym bardziej starszych jest
mniej wartościowa, zepchnięta na
drugi plan. Nie umniejszam cierpienia
nikogo, bo według mnie choroba, ból,
nieszczęście i tragedia to bardzo trudne przeżycia i nie ma znaczenia kogo
spotkają. Są podobnie bolesne, tak
samo niesprawiedliwe…
Myśląc o hospicjum dla dorosłych,
większość ludzi jest przekonanych, że
są tu tylko ludzie starsi, tacy, którzy
przeżyli już w mniejszym lub większym stopniu swoje życie, ale to nie do
końca prawda. Człowiekiem dorosłym
jest każdy, kto ukończył osiemnasty
rok życia.
Hospicjum Domowe Empatia ma
wielu pacjentów. Każdego roku opiekujemy się ponad stu dwudziestoma
chorymi na nieuleczalne nowotwory.
Są wśród nich osoby starsze, ale z każdym rokiem jest coraz więcej pacjentów w średnim wieku, a także ludzi
młodych, którzy całkiem niedawno
weszli w świat dorosłości.
Kiedy pielęgniarka i lekarz hospicjum wchodzą do domu chorego,
z reguły w przysłowiowym progu
spotykają się ze wszystkimi członkami rodziny. Każdy przecież jest czyimś
dzieckiem, nawet jak ma dwadzieścia
kilka lat, często rodzicem, który ma kilkuletnie dzieci, czy babcią lub dziadkiem, których miłością bezgraniczną
kochają wnuki. Zespół hospicjum
widzi i czuje, że chora jest rodzina.
Pacjent ma nowotwór, a jego bliscy
cierpią na ból bezsilności i zaczynają

Hospicjum domowe
„Empatia”

Telefon kontaktowy:
0 501 060 462
poniedziałek – piątek
w godz. 8.00–18.00

przeżywać żałobę jeszcze
przed nadejściem śmierci.
Rodzina zawsze próbuje szukać rozwiązań,
najnowszych leków, metod
nietradycyjnych, innowacji.
Jest gotowa zrobić wszystko, by bronić ukochaną
osobę przed najgorszym,
przed rozstaniem na zawsze. Często ta walka trwa
bardzo długo. Wyczerpuje
rodzinę fizycznie, psychicznie ale też finansowo, a i tak
na koniec zwykle przychodzi poczucie
beznadziejności, bezsilności i wielkiego smutku. W rodzinach, w których są
dzieci te małe ale i nastoletnie bywa
naprawdę bardzo ciężko. Bo w tej walce o zdrowie i życie dzieci zostają na
drugim planie. Jest to naturalne i nie
obwiniamy tu nikogo. Po wtargnięciu
raka w spokój domowego ogniska, nic
już nie jest takie samo, a dorośli zajęci
walką po prostu nie mają siły, ale też
nie wiedzą, jak w tym wszystkim pomagać dzieciom.
Zakłócony spokój rodzinny to
przede wszystkim zmiana planu dnia,
nieustanny stres. Dla dzieci to po prostu wywrócenie ich świata do góry
nogami, utrata poczucia bezpieczeństwa, bo jak nie bać się ognia domowego ogniska, kiedy nie płonie on
równo i spokojnie, kiedy nie wiadomo,
co przyniesie kolejny dzień i nic nie
jest już oczywiste?
Nikt nam nie mówi o śmierci i chorobie. Od dziecka wiemy, że człowiek
musi być piękny i zdrowy. Umieranie?
Choroba? Przecież to tematy tabu, to
coś o czym głośno mówić nie wolno.
Kiedy jednak zapuka do drzwi naszego domu rak, wypadek drogowy czy
inna tragedia stajemy się bezbronni,
zupełnie nieprzygotowani.
Szczęście mają ci, którzy w miarę
wcześnie zapukają do hospicjum. Bo
mimo iż boimy się tego słowa, unikamy tego środowiska to w sytuacji
nieuleczalnego nowotworu, bólu fizycznego w końcu musimy zwrócić
się o pomoc. Problem polega na tym,
że właśnie naszpikowani stereotypami, karmieni strachem odwlekamy ten
krok. Zespół hospicjum wchodzący
w ostatniej chwili do domu, niewiele
może już zrobić… Podać leki, coś powiedzieć, potrzymać za rękę…

O wiele łatwiej jest, kiedy chory
i rodzina świadomie podejmuje decyzję odpowiednio wcześniej. Lekarz ma
więcej czasu na poznanie pacjenta,
wdrożenie terapii łagodzącej objawy
choroby, pielęgniarka ma możliwość
poznania chorego i przygotowania
na to, co może jeszcze się wydarzyć,
a psycholog może choć trochę przygotować rodzinę do najtrudniejszego
momentu i pomóc złagodzić skutki
tego, co nieuniknione. Czas zgłoszenia
się o pomoc do hospicjum odgrywa
dużą rolę, jeśli w rodzinnie są dzieci – odpowiednio wcześnie jesteśmy
jeszcze w stanie zwrócić na nie uwagę
i doradzić dorosłym co i jak robić, by
śmierć bliskiej osoby nie zmieniła się
w traumę nie do przejścia.
Rola ludzi hospicjum wiąże się
z ogromną odpowiedzialnością zarówno podczas pracy z dziećmi, kiedy
muszą pamiętać o cierpieniu rodziców
i rodzeństwa, jak opieki nad dorosłym
chorym, gdy obok jego łóżka stoją
dzieci, współmałżonek i kochająca rodzina. Najważniejszy jednak jest czas,
by zespół mógł rozeznać się w sytuacji
i wdrożyć odpowiednie metody pomocy.
Coraz większym problemem
okazują się też kolejki do przyjęcia
chorych do hospicjum. To jest absurd
niestety! My rozumiemy, że ci cierpiący z bólu pacjenci po intensywnym
i często bardzo inwazyjnym leczeniu
potrzebują pomocy już, ale nie rozumie tego system reprezentowany
przez NFZ. Tylko dziś mamy pod opieką hospicjum domowego 40 pacjentów, a kontrakt jedynie na 27. Koszty
opieki nad tymi trzynastoma pokrywa
OTOP. W kolejce oczekuje następnych
sześciu chorych…

(Angelika Wojtasiewicz)
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OD UCHA DO DUCHA

Znaczenie bezinteresowności
„Radość wybieramy sami, cierpienia nas wybierają”
(Jason Evangelu)
Modlitwa św. Franciszka
„O Panie uczyń mnie narzędziem
Twojego uzdrawiania, abym potrafił leczyć tam, gdzie panuje choroba,
nieść pomoc skrzywdzonym, ulgę cierpiącym, otuchę smutnym, nadzieję
zrozpaczonym, a tam gdzie jest śmierć,
akceptację i spokój. Spraw, abyśmy
mogli nie tyle szukać zrozumienia, co
rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając siebie, leczymy;
słuchając pocieszamy, a umierając rodzimy się do wiecznego życia.”
Pod koniec XX i początku XXI
wieku poprzez procesy ekonomizacji
w naukach medycznych obserwuje
się zjawisko dość niepokojące – odchodzenie od kryteriów etycznych
w kierunku kryteriów pragmatycznych i utylitarnych. Obecny system
działania ochrony zdrowia przeciążony papierotwórstwem, dyscypliną
czasową (wyznaczenie lekarzowi
puli czasu dla poszczególnej osoby
ze względu na jej wiek lub charakter
choroby), wyceną finansową diagnostyki i leczenia – osłabił (często zniszczył) dotychczasowe relacje: pacjent
– personel medyczny. Pacjent stał się
rozpoznaniem, choroba procedurą
medyczną mniej lub bardziej opłacalną, kłopotliwą. Anonimowy urzędnik wyznacza zakres obowiązków
i powinności lekarza i pielęgniarki.

Coś smacznego…
Zupa czosnkowa
Składniki:
1 litr bulionu warzywnego
6 ząbków czosnku
100 g serka topionego śmietankowego
200 ml śmietany 36%
natka pietruszki
sol, pieprz biały
grzanki

Formułuje się algorytmy postępowania, procedury nakazane dyktatem
oszczędności i opłacalności. Pauperyzacja szczególnie środowiska pielęgniarskiego i młodych lekarzy i aspiracje rozwojowe personelu ochrony
zdrowia powodują, że ludzie ci przeżywają stałą frustrację.
Relatywizm sumienia uzasadnia
każde postępowanie i usprawiedliwia
każdą bezduszność. W dzisiejszych
czasach bardzo trudno podarować
drugiemu bezinteresownie odrobinę czasu. Im jesteśmy starsi, tym
bardziej cenny wydaje się upływający czas. Dzisiejszy świat stara się nie
dostrzegać takich subtelności, cedując powinność pomocy na właściwe
placówki. Dość łatwo przychodzi
więc uśpienie wrażliwości ludzkiej
na potrzeby drugiego człowieka.
Niebezpieczeństwo dehumanizacji
nie oznacza bezradności i zgody na
ofertę jaką proponuje dzisiaj administracja państwowa. Konieczne jest
pilne przywrócenie medycynie dawnej duchowości i uzdrowienie relacji
zarówno wewnątrz zawodowych jak
i bliskości z chorym. Idea wolontaryzmu, dobrowolnego i bezpłatnego
służenia innym – staje się więc znakiem sprzeciwu na znieczulicę i obojętność. Bez wolontariuszy trudno
sobie wyobrazić funkcjonowanie
hospicjów. Potrzeby są wielorakie,
Przygotowanie:
Do gotującego się bulionu warzywnego wrzucamy pokrojony serek śmietankowy i mieszamy, Aż się
rozpuści. Czosnek wyciskamy przez
praskę. Gotujemy przez 15 minut.
Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Na koniec dodajemy ubitą
śmietanę. Zupę nalewamy do salaterek, posypujemy posiekaną natką
pietruszki, która niweluje przykry
zapach czosnku po zjedzeniu. Podajemy z chrupiącymi grzankami.
Smacznego!
(Zofia Szymańska-Avakumović)

każdy przeszkolony chętny znajdzie
miejsce dla siebie. Niezależnie od
wieku osoby zgłaszające się do pomocy, przynoszą jakąś własna motywację. Bywa to czasami szczególne
doświadczenie życiowe, osobista
historia, doświadczenie relacji bycia
chorym lub towarzyszenia chorobie,
czasami proces dojrzewania do posługi hospicyjnej trwa latami lub następuje spontanicznie.

(Zofia Szymańska-Avakumović)

„/…/ Jakub bał się, że zabraknie
mu odwagi, by stawić czoła pytaniom, które od niego usłyszy. Potem kilka miesięcy będą walczyli
o przetrwanie jeszcze jednego
tygodnia, jednego dnia, jednej godziny. Czy da się z tym żyć? W ciągu
dwudziestu lat tyle już było rozstań,
tyle zawodów i zwątpień w to, co
się robi. Cmentarz pełen był znajomych nazwisk.
Śmierć, najwierniejszy towarzysz lekarza, spierała się z nim od wieków.
Gdyby wiara w życie po śmierci
mogła przynieść ulgę, Morański by
z niej skorzystał. Ale był lekarzem
i wiedza, jaką nabył, doświadczenie
zawodowe, uświadamiały mu, że liczy
się jedynie materia i nie ma mowy
o cudach, bo śmierć jest powrotem
do stanu chaosu, bezładu i ciszy.
Spośród żywych istot na ziemi jedynie ludzie wiedzą, że pewnego dnia
umrą, to napełnia ich grozą i fascynuje zarazem. Mógł pojąć śmierć, lecz
nie potrafił zmienić prostego faktu,
że ona zabiera to, co dla człowieka
najdroższe; czyli zdolność myślenia,
odczuwania i kochania, a to już nie
była materia.”
(Krystyna Januszewska
– „Ostatnia kwadra księżyca”)
Serdecznie dziękujemy
Robertowi
Stachowiczowi
i Wydawnictwu QLCO.
Agencja
Reklamowo-Wydawnicza
Quick Lopez Co.
za naszego Hospicjona
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Nasze „Dobre Serduszka”
Serdeczne podziękowania dla Starostwa Powiatu
Otwockiego: Starosty Powiatu pana Mirosława
Pszonki oraz Radnych Rady Powiatu za zakup
koncentratora tlenu dla Hospicjum Domowego
„Empatia” z okazji 10-lecia hospicjum.
Bardzo dziękujemy właścicielowi sieci „Kulfon”
za umożliwienie nam wystawienia skarbon w sklepach w Kołbieli i Celestynowie. Dzięki ofiarności
klientów zebraliśmy dla hospicjów:
♥ Celestynów – 780,98 zł
♥ Kołbiel – 1289,05 zł

Serdecznie dziękujemy Panu Piotrowi
Kaniewskiemu za organizację koncertu
charytatywnego Otwock IV 29 sierpnia! Dziękujemy także panu Jackowi
Grymuzie za gościnę w Klubie SMOK,
panu Sławkowi Rutkowskiemu za pomoc
przy nagłośnieniu oraz zespołom za
wspaniałe granie! Podczas koncertu
nasze wolontariuszki zebrały 517 zł na
cele statutowe OTOP. Bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy byli obecni na tym
wydarzeniu!!!

Dziękujemy wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem i przekazali swój 1% podatku
na Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej.
Do dnia 24 sierpnia wpłynęło na nasze konto 62 037,10 zł.
Bardzo dziękujemy!
Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy od 1 maja do 31 lipca
tytułem darowizny na różne cele wpłacili na konto OTOP 2 855,00 zł

To było…

wydarzenia

maj
1 czerwca
			
			
4-5 lipca
			
29 sierpnia
			
4 września
11 września
			

Hospicjum Domowe EMPATIA obchodzi swoje dziesięciolecie
Hospicjum Domowe EMPATIA rozpoczęło oficjalną działalność
na terenie powiatu garwolińskiego po otrzymaniu kontraktu NFZ
na domową opiekę paliatywną
konferencja w Krakowie kończąca XVII Ogólnopolską Kampanię
„Pola Nadziei”
koncert charytatywny OTWOCK IV w Klubie SMOK na rzecz
Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej
III Forum Gospodarcze Powiatu Otwockiego w Świerku
szkolenie dla pracowników i wolontariuszy hospicyjnych
w Hospicjum św. Patryka

To będzie…
1 października
październik
– grudzień
10 października
			
31 października
– 1 listopada

konkurs „Najpiękniejsze Pola Nadziei” dla szkół; sadzenie cebulek żonkila
XII Ogólnopolska Kampania „Hospicjum to też życie”
Światowy Dzień Opieki Paliatywnej i Hospicjów – konkurs literacki OTOP
„Dlaczego warto pomagać ludziom starszym i chorym?”
zbiórki Hospicjum to też życie przed cmentarzami
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reportaż
Z kart historii…
Podczas ostatnich lat

wiele się wydarzyło,
a w każdym ważnym

i mniej ważnym momencie
zawsze towarzyszyli nam

wolontariusze.

Uroczystość z okazji Światowego Dnia Chorego
oraz imieniny patrona Hospicjum św. Patryka z udziałem
pani Ambasador Irlandii Thelmy Doran (II 2005)
Wiosenny Koncert Charytatywny
w L.O. im. K.I. Gałczyńskiego (Pola Nadziei 2006)

www.otophospicja.pl

Wigilia w Hospicjum Stacjonarnym im. św. Patryka (XII 2007)

Hospicjum to też życie 2008. Gimnazjum nr 4 w Otwocku

Udział OTOP w Otwockim
Festiwalu Kultury 2011

